
 

 

  

महाराष्ट्रात आता पेरोलपंप रवििारी बंद 

देशातील महाराष्ट्रासह आठ राज्ांतील पेरोलपंप १४ मेपासनू दर रवििारी बदं राहणार आहेत.  
 

पंतप्रधान मोदी ्ांनी इंधनबचतीसाठी केलेल््ा आिाहनाला प्रततसाद देत पेरोलपंप चालकांच््ा सघंटनेने 
मगंळिारी हा तनणण्  घेतला.  
 

तममळनाडू, केरळ, कनाणटक, पुद्दचेुरी, आंध्र प्रदेश, तेलगंण, महाराष्ट्र आणण हरर्ाना ्ा आठ राज्ांत १४ मेपासून 
समुारे २० हजार पेरोलपंप दर रवििारी २४ तास बंद राहतील. 
 

 

 

राज्सभेचा िधाणपन ददन साजरा  
ससंदी् लोकशाहीच््ा रक्षणासाठी का्म आपले भरीि ्ोगदान देणाऱ््ा िररष्ट्ठ सभागहृाचा म्हणजेच 
राज्सभेचा ६५ िा िधाणपन ददन सोहळा आज बाल्ोगी सभागहृात मोठ््ा ददमाखात साजरा करण््ात आला.  
 

राज्सभेचे प्रत््क्ष कामकाज ३ एवप्रल १९५२ पासनू सरुू झाले असले, तरी ्ा 'कौन्ससल ऑफ स्टेट'ची पाळेमुळे 
थेट ब्रिदटश काळात १९१९ प्तं मागे जातात. राज्सभा लोकसभेच््ा आधी अन्स्तत्िात आल््ाने ते ससंदेचे 
िररष्ट्ठ सभागहृ म्हणनू ओळखले जाते.  
 

भारतातील राज्सभा ही इंग्लडंच््ा 'हाउस ऑफ लॉडणस   'पेक्षा िेगळी ि िैमशष्ट्््पूणण आहे. कारण, ती 'राजसभा' 
नसनू 'राज्सभा' आहे, असे मत माजी उपसभापती ि ज्ेष्ट्ठ भाजप नेत््ा नजमा हेप्तलु्ला ्ांनी ्ापूिी अनेकदा 
व््क्त केले होते.  
 

राज्सभेच््ा कामकाजाचा पसाराही तुलेनने जास्त असनू सचचि, िातांकनकार, सरुक्षा व््िस्था आदी शाखा 
ममळून ्ा सचचिाल्ाच््ा कमणचाऱ््ांची सखं््ा समुारे १४०० िर पोचली आहे.  
 

१९९५ पासनू राज्सभा स्थापना ददन साजरा केला जातो. २०१२ पासनू ्ातनममत्त सांस्कृततक का्णक्रमही होऊ 
लागले. ्ंदा ्ा का्णक्रमांचे पाचिे िर्ण होते. ्ा िर्ी तीन एवप्रलला ससंदेचे अचधिेशन सरुू असल््ाने 
स्थापनाददन आज साजरा करण््ात आला.  
 

 

 

सीबीएसई, कें द्री् विद््ाल्ात दहािीप्तं ‘दहदंी’ सक्ती 
कें द्री् माध््ममक मशक्षण मडंळाशी तनगडीत शाळा आणण कें द्री् विद््ाल्ातील विद््ार्थ्ांना दहािीप्तं दहदंी 
विर्् अतनिा्ण होण््ाची शक््ता आहे. ्ासबंंधी ससंदी् सममतीच््ा मशफारशींना राष्ट्रपतींनी मजंरुी ददली 
आहे. मनुष्ट््बळ विकास मतं्राल्ाने ्ािर मशक्कामोतबण केल््ास दहदंी विर्् अतनिा्ण केला जाईल. 
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मनुष्ट््बळ विकास मतं्राल्ाला दहदंी भार्ा अतनिा्ण करण््ासाठी राज् सरकारबरोबर चचाण करून एक तनती 
बनिण््ाचे तनदेशही देण््ात आले आहेत. 
 

अशा प्रकारच््ा मशफारशी राजभार्ा बाबतच््ा ससंदी् सममतीच््ा निव््ा अहिालात म्हटले आहे. हा अहिाल 
२०११ साली सोपिण््ात आला होता.  
 

सीबीएसईने मागील िर्ी तीन भार्ांचे सतू्र अिलबंले होते. ्ात इंग्रजी आणण दोन इतर भारती् भार्ा नििी 
आणण दहािीसाठी लाग ूकरण््ाची मशफारस केली होती. मात्र, अद््ाप मतं्राल्ाने ्ा सचुनेिर कोणताही तनणण्  
घेतलेला नाही.  
 

आजममतीस सीबीएसईच््ा देशभरात १८ हजार ५४६ शाळा असनू, २५ देशात २१० शाळा आहेत. तर, देशभरातील 
कें द्री् विद््ाल्ांची सखं््ा एक हजार ११७ आहे. 
 

 

 

तुकण स्तान करणार अध््क्षी् लोकशाहीकड ेिाटचाल 

तुकण स्तानमध््े झालेल््ा ऐततहामसक तनिडणकुीमध््े ५१.३७ टक्के मते ममळिून विद््मान अध््क्ष ररसेप तय््ीप 
एडोगन ्ांनी देशाच््ा राजकारणािरील आपली पकड घ्ट केली आहे. 

 

एडोगन ्ांच््ा अध््क्षपदाची व््ाप्ती आणण ताकद िाढविण््ासाठी देशभरात झालेल््ा मतदानापैकी '्ेस'च््ा 
बाजनेू ५१.३७ टक्के लोकांनी मतदान केले असून ४८.६३ टक्के जनतेने 'नो'च््ा बाजनेू मतदान केले.  
 

तुकण स्तानमध््े अध््क्षी् पद्धत लाग ूकरण््ासाठी महत्त्िाच््ा असलेल््ा घटनादरुुस्तीसाठी ही तनिडणकू झाली. 
्ा प्रस्तावित विधे्कानसुार, ्ापुढील अध््क्षी् आणण ससंदी् तनिडणकू ३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी होईल.  
 

अध््क्षांचा कालािधी पाच िर्ांचा असेल. एका व््क्तीला दोनदाच अध््क्षपद भरू्विता ्ेऊ शकेल. 
तुकण स्तानमधील ही निी प्रस्तावित रचना अमेररका आणण फ्राससच््ा धतीिर असेल. 
 

मबं्रत्रमडंळासह सिण महत्त्िाच््ा पदांिरील तन्ुक्तीचे अचधकार अध््क्षांकड ेअसतील. एक ककंिा अचधक उपाध््क्ष 
नेमण््ाचे अचधकारही अध््क्षांना असतील. तुकण स्तानमधून 'पंतप्रधान' हे पद काढून टाकले 
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जाईल. स्ा्व््िस्थेमध््ेही हस्तक्षेप करण््ाचे अचधकार अध््क्षांना असतील.  देशात आणीबाणी लाग ूकरण््ाचा 
अचधकार अध््क्षांना असेल. 
 

 

 

मॅकमास्टर ्ांची मोदींशी चचाण 
अमेररकेचे राष्ट्री् सरुक्षा सल्लागार लेफ्टनंट जनरल एच. आर. मॅकमास्टर ्ांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 
्ांची भेट घेत त््ांच््ाशी विविध विर््ांिर चचाण केली. ्ा बैठकीत भारताचे राष्ट्री् सरुक्षा सल्लागार अन्जत 
डोिाल आणण परराष्ट्र सचचि एस. ज्शंकरदेखील सहभागी झाले होते. 
 

भारत अमेररका रणनीतीक भाचगदारीचे महत्त्ि विशद करत मॅकमास्टर ्ांनी भारत हा सरंक्षणक्षेत्रातील आमचा 
महत्त्िपूणण भागीदार देश असल््ाचे नमदू केले. रम्प प्रशासनातील एका बड््ा अचधकाऱ््ाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 
्ांची भेट घेत त््ांच््ाशी चचाण करण््ाची ही पदहलीच िेळ होती. 
 

मॅकमास्टर ्ांनी भारताप्रमाणेच पाककस्तान आणण अफगाणणस्तान ्ा देशांच््ा राष्ट्रप्रमखुांची भेट घेऊन 
त््ांच््ाशी चचाण केली होती. दहशतिादग्रस्त दक्षक्षण आमश्ाई देशांना रम्प प्रशासनातील एखाद््ा अचधकाऱ््ाने 
भेट देण््ाची ही पदहलीच िेळ आहे. 
 

 

 

ऑस्रेमल्ात न्व्हसा तन्मात बदल 

ऑस्रेमल्ाने मगंळिारी न्व्हसा तन्मात बदल केला असनू ्ाचा फटका हजारो भारती्ांना बसणार 
आहे.ऑस्रेमल्ात भारती् कामागारांचे प्रमाण सिाणचधक असनू ्ानंतर ब्रिटन आणण चीनचा क्रमांक लागतो. 
बेरोजगारीच््ा समस््ेिर मात करण््ासाठी ऑस्रेमल्ा सरकारने हा तनणण्  घेतला आहे. 
 

ऑस्रेमल्ामध््े परदेशी कुशल कामगारांसाठी ४५७ न्व्हसा ददला जात होता. ्ानुसार कामगारांना चार िर्ाणप्तं 
ऑस्रेमल्ाप्तं कामातनममत्त राहता ्ेत होते. पण मगंळिारी ऑस्रेमल्ा सरकारने हा न्व्हसाच रद्द केला आहे.  
 

ऑस्रेमल्ा हा तनिाणमसतांचा देश आहे. पण ऑस्रेमल्ात नोकरीमध््े स्थातनक तरुणांनाच प्राधास् ममळाले 
पादहजे अशी प्रततकक्र्ा ऑस्रेमल्ाचे पंतप्रधान माल्कम टनणबुल ्ांनी ददली. ऑस्रेमल्ा फस्टण असा नाराही 
त््ांनी ्ाप्रसगंी ददला.  
 

३० सप्टेंबर २०१६ च््ा आकडिेारीनसुार ऑस्रेमल्ामध््े ९५ हजार ७५७ परदेशी कामगार हंगामी तत्त्िािर आले 
होते. ्ात भारती् कामगारांचे प्रमाण सिाणचधक आहे.  
 



 

 

ऑस्रेमल्ाचे पंतप्रधान माल्कम टनणबुल हे नुकतेच भारत दौऱ््ािर आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची त््ांनी 
भेटही घेतली होती. ्ा दौऱ््ात टनणबलु आणण मोदी ्ांच््ातील बैठकीनंतर दोसही देशांमध््े सहा करारही झाले 
होते. मात्र त््ानंतरही टनणबुल ्ांनी हा तनणण्  घेतला आहे. 
 

 

 

अमेररकेच््ा एच १ बी न्व्हसात बदल 

अमेररकेचे राष्ट्राध््क्ष डोनाल्ड रम्प ्ांनी 'बा् अमेररकन हा्र अमेररकन' ्ा अध््ादेशािर स्िाक्षरी केली. हा 
अध््ादेश लाग ूझाल््ाने आता अमेररकेत आ्टी कंपस्ांना नोकरी देताना स्थातनक तरुणांनाच प्राधास् द््ािे 
लागणार आहे.  
 

निीन धोरणानुसार जास्त िेतन असलेल््ा ि कुशल कमणचाऱ््ांनाच अमेररकेतील एच १ बी न्व्हसा ददला जाणार 
आहे.भारतातील आ्टी तज्ांमध््े अमेररकेतील एच १बी न्व्हसा प्रमसद्ध आहे.  
 

अमेररकेत दरिर्ी समुारे ८५ हजार परदेशी नागररकांना एच१ बी न्व्हसा ददला जा्चा. ्ात भारतातील आ्टी 
क्षेत्रातील तरुणांचे प्रमाण सिाणचधक होते.  
 

एच १ बी न्व्हसासाठी नेहमीची सोडत पद्धत बाजलूा ठेिण््ात आली असनू आता फक्त जास्त िेतन असलेल््ा 
ि कुशल कमणचाऱ््ांनाच हा न्व्हसा ममळू शकेल असे रम्प ्ांनी म्हटले आहे.  
 


